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У статті досліджено сутність та зміст проблемно-орієнтованого навчання. Розглянуті види проблемних 
ситуацій, які можливо застосовувати при викладанні дисциплін з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
Авторами запропоновано класифікацію проблем: за галуззю і місцем виникнення, за роллю в пізнавальному 
процесі, за способом їх вирішення. Визначено, що необхідною умовою вдосконалення підготовки сучасних 
студентів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та професійної діяльності у сучасному світі є 
пошук дієвих педагогічних підходів, оновлення та розвиток уже існуючих методичних систем викладання 
даних дисциплін. Підкреслено, що завдання стає пізнавальною проблемою, якщо воно потребує роздумів 
над проблемою, викликає в студентів пізнавальний інтерес, спирається на попередній досвід і знання 
за принципом апперцепції. Зазначено на необхідність адекватного конструювання дидактичного змісту 
матеріалу, який має бути представлений як ланцюг проблемних ситуацій.
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Постановка проблеми. Активна дослід-
ницька діяльність представників ви-

щих навчальних закладів зумовлена потребами, 
пов’язаними із забезпеченням стабільного еконо-
мічного розвитку відповідно до вимог сучасного 
світу. У кожному окремому випадку особливості 
впровадження проблемно-орієнтованого навчан-
ня (далі – ПОН) залежать від специфіки напрям-
ку підготовки, існуючих освітніх традицій, профе-
сійної компетентності викладачів та їх готовності 
застосовувати інноваційні педагогічні підходи, 
матеріально-технічних можливостей, взаємодії 
з роботодавцями тощо. Важливою рисою ПОН 
є інноваційність його природи та узгодженість із 
парадигмою студентоцентрованого навчання, що 
є одним з базових елементів європейської полі-
тики в сфері вищої освіти [1]. В умовах проблем-
но-орієнтованого навчання, студент може й має 
бути активним учасником навчального процесу, 
що набуває особливої ваги з точки зору освіти 
впродовж усього життя. Імплементація ПОН має 
комплексний характер і включає вирішення ме-

тодичних, організаційних та управлінських пи-
тань. При цьому особливу увагу слід звертати 
на ті виклики, які постають перед викладачами, 
беручи до уваги педагогічний досвід, готовність 
до змін, рівень володіння педагогічними та пред-
метно-орієнтованими знаннями тощо [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробкою певних аспектів проблемного навчан-
ня дітей і проблемного навчання як концепції за-
ймалися: І.Я. Лернер, У. Оконь, М.І. Махмутов, 
А.М. Матюшкин та інші. У педагогічній літера-
турі зустрічаються такі родинні терміни й по-
няття: проблемний підхід (Т.І. Шамова), принцип 
проблемності (У.Т. Кудрявцев, А.М. Матюшкин); 
проблемні методи (У. Оконь) як шляхи і засо-
би рішення педагогічних завдань; проблемне 
навчання як тип навчання (М.І. Махмутов, 
М.М. Скаткин), якщо розглядати його як само-
стійну дидактичну систему.

Пошук дієвих педагогічних підходів, оновлен-
ня та розвиток уже існуючих методичних систем 
викладання дисциплін безпекового циклу є необ-
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хідною умовою вдосконалення підготовки сучас-
них студентів з питань безпеки життя і профе-
сійної діяльності у сучасному світі.

Формулювання цілей статті. Велика практич-
на значущість методів проблемно-орієнтованого 
навчання і недостатня розробленість методики їх 
упровадження в підготовку майбутніх фахівців 
з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці 
та запобігання надзвичайним ситуаціям зумовлю-
ють актуальність і доцільність досліджень у цьо-
му напрямі. Тому необхідно теоретично дослідити 
сутність та зміст проблемно-орієнтованого на-
вчання, розглянути види проблемних ситуацій, 
які можливо застосовувати у викладанні дисци-
плін з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розробка концепції проблемного навчання роз-
почалася в нашій країні у 60-ті роки ХХ-го сто-
ліття як альтернатива масовому нормативному 
навчанню, що була певним ослабленням ідеоло-
гічного тиску у цей період. Концепція проблем-
ного навчання спочатку виходила з тенденції по-
силення ролі студентів, розуміння необхідності 
розв’язання, їх особистісного розвитку.

Сьогодні, під проблемним навчанням (техно-
логією проблемного навчання) розуміють таку 
організацію процесу, яка передбачає створення 
в свідомості студентів під керівництвом викла-
дача проблемних ситуацій, активної самостійної 
діяльності студентів з їх вирішення, у резуль-
таті чого й відбувається творче оволодіння зна-
ннями, вміннями і навичками та розвиток розу-
мових здібностей.

Аналіз наукової літератури дозволив від-
стежити наступну тенденцію – питання ПОН 
(в україномовній літературі, як правило, ви-
користовується термін «проблемне навчання») 
активно розглядалися та висвітлювалися у на-
укових публікаціях починаючи із 60-70-х років 
ХХ ст. Однак, більшість дослідників даного пе-
ріоду розглядають проблемне навчання як метод 
доцільний та дієвий швидше для середньої, а не 
вищої школи [4, с. 7]. Огляд робіт зазначеного пе-
ріоду та їх внесок у розробку понятійного апара-
ту проблемного навчання здійснено В. Павленко 
[8]. Особливістю робіт 70-80 років ХХ ст. є ви-
значення особливої ролі вчителя, яка полягає 
у створенні проблемних ситуацій та керування 
діяльністю учнів із самостійного вирішення на-
вчальних проблем [7], що є характерним й для 
робіт, у яких розглядається впровадження ПОН 
у вищій школі. Ми проаналізували ряд підруч-
ників з педагогіки вищої школи. На нашу дум-
ку, представлене в них бачення ПОН, релевант-
но відображає ті засади, на яких нині базується 
підготовка викладачів у вищих навчальних за-
кладах. Зазначимо, що автори зосереджують-
ся переважно на теоретичних аспектах ПОН. 
Так, вчені (З. Курлянд, Р. Хмелюк, А. Семено-
ва, І. Бартєнєва, І. Богданова) розглядають про-
блемне навчання як «таку організацію процесу 
навчання, сутність якої полягає в утворенні в на-
вчальному процесі проблемних ситуацій, виріз-
ненні та вирішенні студентами проблем» [9]. До 
форм ПОН відносять проблемний виклад на-
вчального матеріалу на лекції, частково-пошу-
кову діяльність та самостійну дослідницьку ді-
яльність студентів. Згадані форми проблемного 

навчання повністю прив’язані до традиційних 
організаційних форм навчання, а у випадку, са-
мостійної дослідницької діяльності не висвітлю-
ється можливість роботи невеликих груп сту-
дентів [9]. За В. Ортинським: «Суть проблемного 
навчання – у постановці (педагогом) і розв’язанні 
(студентом) проблемного питання, завдання і си-
туації» [10]. А. Кузьмінський у своїй праці [11] 
розглядає класифікацію методів навчання за рів-
нем самостійної розумової діяльності, яка вклю-
чає три категорії методів – проблемний, частко-
во-пошуковий та дослідницький. Автор зазначає, 
що кожен із методів «ґрунтується на послідовній 
і цілеспрямованій постановці перед студента-
ми проблемних завдань, розв’язуючи які, вони 
під керівництвом викладача активно засвоюють 
нові знання», що передбачає включення студен-
тів в активну пізнавальну діяльність. М. Фіцула 
визначає проблемне навчання як «дидактичну 
систему, яка ґрунтується на закономірностях 
творчого засвоєння знань і способів діяльності, на 
прийомах і методах викладання та учіння з еле-
ментами наукового пошуку» [12].

У розробку концепції проблемного навчан-
ня свій внесок внесли як педагоги (В.Я. Лернер, 
М.І. Махмутов та ін.), так і психологи (Т.В. Ку-
дрявцев, А.М. Матюшкін та ін.). Суть проблемно-
го навчання полягає в тому, що при його реаліза-
ції знання учням не даються у готовому вигляді, 
а засвоюються ними в процесі активної пізна-
вальної діяльності, в умовах особливої проблем-
ної ситуації [1]. У проблемному навчанні процес 
засвоєння знань студентами відтворює істотні 
моменти наукового пошуку, актуалізує у них 
пізнавальний інтерес та творчу самодіяльність.

Основа проблемного навчання – проблемна си-
туація. Проблемними називаються ситуації, які 
викликають необхідність оволодіння новими, ра-
ніше невідомими способами поведінки і мислення. 
У цьому сенсі відкриття нового властиво і вчено-
му, і дитині, але вчений робить це в результаті 
дослідження, а дитина – в процесі навчання при 
створенні для нього проблемних ситуацій. Про-
блемна ситуація в навчанні – це навчально-пізна-
вальне завдання, яке характеризується протиріч-
чям між наявними в учнів знаннями, способами 
дії і пред’являються в завданні вимогою.

За визначенням А.М. Матюшкина, проблемна 
ситуація характеризує психічний стан суб’єкта 
(студента), що виникає в процесі виконання та-
кого завдання, яке вимагає відкриття (засвоєння) 
нових знань про предмет, спосіб дії з предме-
том або щодо умов виконання дії. Основною умо-
вою прийняття проблемної ситуації є наявність 
у суб’єкта потреби в розкритті нового відношен-
ня, властивості чи способу дії [4; 5]. При органі-
зації процесу засвоєння знань необхідно перш за 
все створити умови, що викликають пізнавальну 
потребу. Тільки при цій умові процес засвоєння 
знань буде відбуватися у відповідності з осно-
вною закономірністю засвоєння – як задоволен-
ня виниклої пізнавальної потреби. Така потреба 
може визначатися як безпосередніми практич-
ними умовами виконання дії, так і більш широ-
кими (громадськими) обставинами.

Особливої актуальності набуває така техно-
логія навчання при вивченні дисциплін: «Без-
пека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 
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та «Охорона праці в галузі», зміст яких поклика-
ний підготувати майбутніх фахівців до безпечної 
організації робочого місця.

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяль-
ності» займає провідне місце у структурно-логіч-
ній схемі підготовки фахівця з питань безпечного 
існування, оскільки є дисципліною, що викорис-
товує досягнення та методи фундаментальних 
та прикладних наук з філософії, біології, фізи-
ки, хімії, соціології, психології, екології, еконо-
міки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику 
вирішувати професійні завдання за певною спе-
ціальністю з урахуванням ризику виникнення 
внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиня-
ють надзвичайні ситуації та їхніх негативних на-
слідків. Завдання вивчення дисципліни передба-
чає опанування знаннями, вміннями та навичками 
вирішувати професійні завдання з обов’язковим 
урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення 
безпеки персоналу та захисту населення в небез-
печних та надзвичайних ситуаціях і формування 
мотивації щодо посилення особистої відповідаль-
ності за забезпечення гарантованого рівня безпе-
ки функціонування об’єктів галузі, матеріальних 
та культурних цінностей в межах науково-об-
ґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Навчальна дисципліна «Основи охорони пра-
ці» передбачає вивчення загальних питань охо-
рони праці з урахуванням особливостей під-
готовки фахівців за відповідними напрямами 
підготовки та майбутньої професійної діяльності 
випускників. Метою вивчення дисципліни є на-
дання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для 
здійснення ефективної професійної діяльності 
шляхом забезпечення оптимального управлін-
ня охороною праці на підприємствах (об’єктах 
господарської, економічної та науково-освіт-
ньої діяльності), формування у студентів відпо-
відальності за особисту та колективну безпеку 
і усвідомлення необхідності обов’язкового вико-
нання в повному обсязі всіх заходів гарантуван-
ня безпеки праці на робочих місцях. Завдання 
вивчення дисципліни полягає у набутті студен-
тами знань, умінь і здатностей (компетенцій) 
ефективно вирішувати завдання професійної ді-
яльності з обов’язковим урахуванням вимог охо-
рони праці та гарантуванням збереження життя, 
здоров’я та працездатності працівників у різних 
сферах професійної діяльності.

Навчальна дисципліна «Охорона праці в галу-
зі» передбачає вивчення актуальних питань охо-
рони праці для конкретної галузі господарської, 
економічної та науково-дослідної діяльності 
з урахуванням особливостей майбутньої профе-
сійної діяльності випускників, а також досягнень 
науково-технічного прогресу. Мета вивчення 
дисципліни полягає у формуванні у майбутніх 
фахівців умінь та компетенцій для забезпечення 
ефективного управління охороною праці та по-
ліпшення умов праці з урахуванням досягнень 
науково-технічного прогресу та міжнародного до-
свіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності 
успішної професійної діяльності з обов’язковим 
дотриманням усіх вимог безпеки праці у кон-
кретній галузі. Завдання вивчення дисципліни 
передбачає забезпечення гарантії збереження 
здоров’я і працездатності працівників у виробни-
чих умовах конкретних галузей господарюван-

ня через ефективне управління охороною праці 
та формування відповідальності у посадових осіб 
і фахівців за колективну та власну безпеку.

Проблемне навчання з дисциплін безпеково-
го циклу передбачає послідовні й цілеспрямовані 
пізнавальні завдання, які студенти розв’язують 
під керівництвом викладача й активно засво-
юють нові знання. Використання теоретичних 
та експериментальних завдань само по собі ще 
не робить навчання проблемним. Все залежить 
від того, наскільки викладачеві вдається надати 
цим завданням проблемного характеру і поєдну-
вати проблемний підхід з іншими методичними 
підходами. Завдання стає пізнавальною пробле-
мою, якщо воно потребує роздумів над пробле-
мою, викликає в студентів пізнавальний інтер-
ес, спирається на попередній досвід і знання за 
принципом апперцепції.

У дидактиці проблеми класифікують за га-
луззю і місцем виникнення, за роллю в пізна-
вальному процесі, за способом їх вирішення.

За галуззю і місцем виникнення розрізняють 
такі навчальні проблеми [2]:

1) предметні (виникають в межах одного пред-
мета і розв’язуються засобами і методами цього 
предмета);

2) міжпредметні (виникають у навчальному
процесі в результаті міжпредметних зв’язків 
і зв’язку навчання з життям; вирішуються мето-
дами різних предметів);

3) урочні (умовно їх можна назвати навчаль-
ними, виникають безпосередньо під час заняття; 
вирішуються колективно або індивідуально під 
керівництвом викладача);

4) позаурочні (виникають у процесі виконання
домашніх завдань, у позакласній роботі, в жит-
тєвому досвіді студентів; вирішуються переваж-
но індивідуально, в окремих випадках – у групі, 
в колективі).

Залежно від ролі в навчальному процесі про-
блеми поділяють на [6]:

1) основні (на початку заняття викладач ста-
вить основну проблему (тему), яка активізує пізна-
вальну діяльність студентів щодо всього матеріалу 
заняття. Нерідко це єдина проблема, розв’язання 
якої забезпечує успішне вивчення всієї теми);

2) допоміжні (основна проблема інколи непо-
сильна для самостійного розв’язання, тому ви-
кладач ділить матеріал на частини і ставить 
допоміжні проблеми. Це дає змогу не лише по-
етапно вирішувати проблему, а й формує само-
стійність).

Щодо способів розв’язання виділяють такі 
проблеми:

1) фронтальна – проблема, яку ставлять пе-
ред усією групою студентів і вирішують зусил-
лями всіх студентів;

2) групова – вирішується окремою групою
студентів. Групи можуть розв’язувати одну за-
гальну або кожна свою окрему проблему;

3) індивідуальна – проблема, яку ставить сам
студент або викладач, але, як правило, вирішує 
студент самостійно.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
у педагогічній літературі під проблемним навчан-
ням розуміють навчально-пізнавальну діяльність 
студентів із засвоєнням знань та способів діяль-
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ності на основі створення й розв’язування про-
блемних ситуацій. Виходячи з цього, основною 
категорією проблемного навчання є проблемна 
ситуація, під якою розуміють інтелектуальне 
утруднення, що виникає в студента, коли він не 
в змозі на основі своїх знань і досвіду пояснити 
явище, факт, не може досягти мети вже відоми-
ми способами, або коли виникає протиріччя між 
уже відомими і новими знаннями. Проблемне на-
вчання – один із засобів розвитку розумових сил 
студентів, їх самостійності та активності, твор-

чого мислення, яке забезпечує міцне засвоєння 
знань, робить навчальну діяльність захоплюю-
чою, оскільки вчить долати труднощі. Проблем-
не навчання ґрунтується в утворенні особливого 
виду мотивації – проблемної, тому вимагає адек-
ватного конструювання дидактичного змісту ма-
теріалу, що має бути представлений як ланцюг 
проблемних ситуацій. Проблемні ситуації мо-
жуть різнитися характером невідомого, цікавості 
змісту, рівню проблемності, виду неузгодженості 
інформації, іншим методичним особливостям.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье исследованы сущность и содержание проблемно-ориентированного обучения. Рассмотрены 
виды проблемных ситуаций, которые можно применять при проведении занятий по охране труда 
и безопасности жизнедеятельности. Авторами предложена классификация проблем по: классифика-
ции и месту возникновения, роли в познавательном процессе, способу их решения. Определено, что 
необходимым условием усовершенствования подготовки современных студентов по вопросам охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и профессиональной деятельности в современном мире явля-
ется поиск действенных педагогических подходов, обновление и развитие уже существующих методи-
ческих систем преподавания данных дисциплин. Подчеркнуто, что задание становится познавательной 
проблемой, вызывает у студентов познавательный интерес, опираясь на предшествующий опыт и зна-
ния по принципу апперцепции. Указано на необходимость адекватного конструирования дидактиче-
ского содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций.
Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, безопасность жизнедеятельности, охрана 
труда, проблемное обучение, проблемная ситуация.
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ANALYSIS OF THE INTRODUCTION SPECIAL ASPECTS 
OF THE PROBLEM-ORIENTED EDUCATION 
ON THE WORKER SAFETY AND HEALS LESSONS

Summary
In the article authors investigated essence and content of the problem-based learning. Were investigated 
types of the problems, it is necessary to use for worker safety and health teaching. Authors have proposed 
classification of the problem: branch and breeding place; role in the cognitive and method of dealing with 
problems. It is define, for preparation improvement of the modern students it the questions of the worker 
safety and health. It is necessary to update the existing methods of the teaching. It is emphasis, that task 
is cognitive problem if one is needs thought, entails cognitive interests, rest on the background experience 
and knowledge of the apperception. It is necessary comparable design of the didactic material content, 
that must be as chain of the problem situations.
Keywords: problem-based learning, worker safety and health, problem learning, problem situation.


